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Resultatöverföring mellan 2011 och 2012 för vissa verksamheter
(Dnr KS 2012/102)

5

§ 58

Överföring av investeringsmedel mellan 2011 och 2012 (Dnr KS 2012/6)
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
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Svar på motion om yt- och kostnadseffektiva skollokaler i Vänersborg
(Dnr KS 2011/306)

12

§ 63

Svar på motion om god barnomsorg på obekväm arbetstid
(Dnr KS 2011/481)

14

§ 64

Socialnämndens framställan om tilläggsanslag för ökade hyreskostnader
2012 (Dnr KS 2012/65)

15

§ 65

Yttrande över Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) redovisning av
regerings uppdrag om en internationell jämförelse i fråga om militär
flygverksamhet och vindkraft (Dnr KS 2012/62)

16

§ 66

Yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning (Dnr KS 2012/83)

18

§ 67

Yttrande över remiss om West Swedens framtida inriktning och
organisation (Dnr KS 2012/87)

20

§ 68

Kallelse till Kommuninvests föreningsstämma 2012 (Dnr KS 2012/99)

21

§ 69

Information om nämndadministrativ handläggning gällande surfplattor
(Dnr KS 2012/111)

22

§ 70

Kallelse till årsmöte 2012 med Stiftelsen Bergagården (Dnr KS 2012/94)

23

§ 71

Kallelse till årsmöte 2012 med Vänerns Vattenvårdsförbund
(Dnr KS 2012/100)

24

§ 72

Information om återremitterat ärende om förslag till processplan och
tidsplan avseende revidering av Vision Vänersborg (Dnr KS 2011/391)

25

§ 73

Kallelse till ägarsamråd med ägarna till Stiftelsen Dalslands kanals framtida
bestånd (Dnr KS 2012/123)

26

§ 74

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Vänersborg, HSO, med ansökan
om bidrag (Dnr KS 2012/57)

27

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2012-03-12

4 (27)

§ 56

Information
Verksamhetsledaren Thomas Sundsmyr, representanten för företagarna, Ingemar
Persson, samt kommunens representant Ann Nordquist
Informerade om Leader Göta Älv och dess verksamhet
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Yttrande över Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) redovisning av regerings
uppdrag om en internationell jämförelse i fråga om militär flygverksamhet och vindkraft
(Dnr KS 2012/62)
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
Information om återremitterat ärende om förslag till processplan och tidsplan avseende
revidering av Vision Vänersborg (Dnr KS 2011/391)
Planeringssekreteraren Lars Rudström
Yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning (Dnr KS 2012/83)
Kanslichefen Katrin Siverby och it-chefen Ove Frid
Information om nämndadministrativ handläggning gällande surfplattor
(Dnr KS 2012/111)
Kanslichefen Katrin Siverby
Information om nämndadministrativ handläggning gällande surfplattor
(Dnr KS 2012/111)
EU-kommissionen och fråga om statsstöd från Fastighets AB Vänersborg till
köpare av Topp Livsmedelsprodukter AB
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Resultatöverföring mellan 2011 och 2012 för vissa verksamheter
(Dnr KS 2012/102)
Överföring av investeringsmedel mellan 2011 och 2012 (Dnr KS 2012/6)
Justerad budget 2012 avseende förändrad internränta (Dnr KS 2012/109)
Information om årsredovisning 2011 (Dnr KS 2012/3)
Socialnämndens framställan om tilläggsanslag för ökade hyreskostnader 2012
(Dnr KS 2012/65)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
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Dnr 2012/102

Resultatöverföring mellan 2011 och 2012 för vissa verksamheter
Ärendebeskrivning
Sedan år 2000 föreskriver kommunallagen ett balanskrav för kommunerna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Det kommunala balanskravet gäller kommunen i dess helhet och
för varje enskilt år. Detta ställer bland annat ökade krav på samordning/kontroll av hur
ackumulerade resultatmedel från tidigare år disponeras samt att nämndernas verksamhet
bedrivs inom tilldelade budgetramar.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2012-03-01 redovisat att systemet med resultatfonder
upphörde från och med bokslut 1998. Undantag gjordes för balansräkningsenheternas
egna kapital samt underhållsfonderna för fastighetsenheten, tjänsteenheten samt gator
och vägar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, baserat på gällande resultatregleringsprinciper, att
nämndernas ackumulerade utgående fondmedel fastställs i 2011 års bokslut, enligt
följande:
Nämnd/verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden
- Renhållningsverk
- VA-verksamhet
- Gator och vägar m. m.
- Fastighetsenheten
Städ-/Kost-/Serviceenheterna
Gymnasienämnden
-Komvux uppdragsutbildning

Summa

Tkr
2 335
14 541
-1 112
-1 183
1 000
1 000
16 581
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Dnr 2012/6

Överföring av investeringsmedel mellan 2011 och 2012
Ärendebeskrivning

Utifrån 2011 års bokslut har nämnderna kommit in med förslag om överföring av
investeringsmedel mellan 2010 och 2011.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2012-03-01 redovisat förslag till beslut utifrån
den beredning av ärendet som skett i kommunstyrelsens arbetsutskott.










Med utgångspunkt i nämndernas förslag om överföring av investeringsbudget mellan
2011 och 2012 föreslås följande:
Barn- och ungdomsnämnden Byggnadsnämnden har i beslut 2012-02-20 begärt
att kvarstående investeringsmedel om 6 857 Tkr för 2011 överförs till investeringsbudget 2012.
Byggnadsnämnden har i beslut 2012-02-27 begärt att kvarstående investeringsmedel
om 2 081 Tkr för 2011 överförs till investeringsbudget 2012.
Gymnasienämnden har i beslut 2012-02-14 begärt att kvarstående investeringsmedel
om 645 Tkr för 2011 överförs till investeringsbudget 2012.
Kommunstyrelsen har ett kvarvarande investeringsutrymme på 1 194 Tkr och begär
740 Tkr i överföring till 2012.
Kulturnämnden har i beslut 2011-12-02 begärt att kvarstående investeringsmedel
om 50 Tkr ska överföras.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut enligt gällande delegationsordning
2012-02-09 föreslagit att få överföra medel avseende ej slutredovisade projekt om
totalt 114 747 Tkr. Ekonomikontoret föreslår en överföring på 109 687 Tkr. Skillnaden avser budgetöverskott på grund av obudgeterade intäkter från tomtförsäljning
och underskott på pågående investeringsprojekt.
Socialnämnden har i beslut 2012-02-23 begärt att investeringsmedel om 2 000 Tkr
ska överföras från 2011 till 2012.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtandet redovisat förslag till överföring av
investeringsmedel.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
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Dnr 2012/6

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får investeringsanslag överförda till år
2012 enligt följande
Nämnd
Barn- och ungdomsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasienämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Tkr
6 857
2 081
645
740
50
109 687
2 000

Totalt
_____________

122 060
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Dnr 2012/109

Justerad budget 2012 avseende förändrad internränta
Ärendebeskrivning
I mål- och resursplan 2012 är internräntan fastställd till 4,0 %. För 2013 rekommenderar
Sveriges kommuner och landsting (SKL) en internräntestats på 2,9 %. Det är i linje med
deras prognos för den långa statsobligationsräntan för 2013. Med anledning av den
kraftiga räntenedgången som skett under det senaste året förslår SKL att kommunerna,
när det är görligt, använder internräntan avseende år 2013 även avseende år 2012.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2012-03-01 redovisat hur nämndernas ekonomi
påverkas av internräntan. Av tjänsteutlåtandet framgår också förslag till justering i
nämndernas budget för år 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande
1. Internräntan sänks från 4,0 % till 2,9 % att gälla retroaktivt för budgetåret 2012.
2. Nämndernas budgetanslag för 2012 justeras ned enligt följande:
Nämnd
Barn- och ungdomsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasienämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden

Tkr
-7 099
-74
-1 059
-283
-79
-16
-2 147
-1 790
-4

Totalt nämnderna

-12 552
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Dnr 2012/109

3. Finansförvaltningens budget, för intäkter från förvaltningarna för internränta,
justeras ned med motsvarande belopp, 12 552 Tkr.
_____________
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Dnr 2012/3

Information om årsredovisning 2011
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____________
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Dnr 2011/276

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, avseende kvartal 4 år 2011
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2012-02-23, § 35, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, § 6 f-h, och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g §, avseende kvartal 4 för år 2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____________
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Dnr 2011/306

Svar på motion om yt- och kostnadseffektiva skollokaler i
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Dan Nyberg (S) med flera har 2011-06-21 lämnat in en motion om yt- och kostnadseffektiva skollokaler. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen har föreslagits att
kommunen snarast genomför en yt- och kostnadseffektivare användning av skollokaler i
enlighet med intentionerna i motionen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 102, att remittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-10-13, § 147, ställt sig positiv
till motionen.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-10-17, § 101, pekat på att
kommunrevisionen genomför en genomlysning av kommunens lokalsamordning.
Nämnden anser att denna rapport bör avvaktas innan något nytt system för mer
kostnadseffektiv lokalanvändning utformas.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-10-18, § 83, pekat på den genomlysning
som revisionen arbetar med samt redovisat att förvaltningschefen fått i uppdrag att göra
en genomlysning av samtliga lokaler inom gymnasienämndens verksamhetsområde.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-03-01 redovisat synpunkter
samt föreslagit att motionen skulle bifallas och att de åtgärder som föreslås, ska beaktas
i arbetet med utredning om samlad fastighetsförvaltning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Dnr 2011/306

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige beslutar vidare att de
åtgärder som föreslås, ska beaktas i arbetet med utredning om samlad fastighetsförvaltning. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
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Dnr 2011/481

Svar på motion om god barnomsorg på obekväm arbetstid
Ärendebeskrivning
Adam Frändelid (V) har 2011-11-23 lämnat in en motion om god barnomsorg på
obekväm arbetstid. Mot bakgrund vad som anfördes i motionen, föreslogs att
kommunfullmäktige skulle föranstalta om en utredning med en översyn av hur
möjligheten till barnomsorg under kväll/natt ser ut och om tillgången följer behovet.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-11-23, § 159, att remittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2012-02-20, § 17, bland annat
föreslagit att en utredning skulle göras enligt motionens intentioner samt att ett
ställningstagande skulle göras om kommunen fortsättningsvis skulle erbjuda
barnomsorg på kvällar nätter och veckoslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att
utreda frågan enligt motionens intentioner samt att ställningstagande görs om Vänersborgs kommun fortsättningsvis ska erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och veckoslut.
Utredningen ska göras inom barn- och ungdomsnämndens befintliga budgetram. Därmed
är motionen besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
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Dnr 2012/65

Socialnämnden med framställan om tilläggsanslag för ökade
hyreskostnader 2012
Ärendebeskrivning
Socialnämnden hyr fastigheter av AB Vänerborgsbostäder (ABVB) till självkostnadspris. Hyresvillkoren regleras i ett så kallat blockhyresavtal. Nämnden upplåter lägenheter i andra hand till hyresgäster som har biståndsbeslut.
’
I januari 2011 infördes en ny lag som innebär nya villkor för allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag dels vad gäller avkastningskrav, dels kostnader för kommunala borgensförbindelser för dessa bolag. Lagen föranledde kommunfullmäktige att vid sammanträde 2011-11-23, § 145, besluta att ta ut en borgensavgift mot ABVB på 0,25 %.
Socialnämnden har vid sammanträde 2012-01-26, § 7, begärt ett tilläggsanslag med
934 000 kronor vilket utgör merkostnader för borgensåtagande för sociala bostäder hos AB
Vänersborgsbostäder. Härutöver begärs tilläggsanslag för ökade hyreskostnader till följd
av avkastningskrav på ABVB, om dessa genererar ökad hyra för socialnämnden.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2012-02-29 redovisat att enligt blockhyresavtalet som tecknats mellan socialnämnden och ABVB baseras hyran på bolagets årliga
självkostnad. Borgensavgiften är att betrakta som en del av bolagets räntekostnader.
Historiskt sett har socialnämnden tillförts budgetmedel i samband med att nya boenden
för äldre- och funktionshindrade har öppnats eller tagits över från Landstinget. Räntenivån har fluktuerat mellan åren, men generellt sett ligger den idag på väsentligt lägre
nivå än då socialnämnden erhöll budgetmedel av kommunfullmäktige. Detta förhållande
gäller även då borgensavgiften inkluderas i dagens räntenivå. Mot denna bakgrund
föreslå ekonomikontoret att socialnämndens ansökan skulle avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till ekonomikontorets tjänsteutlåtande
2012-02-29, att avslå socialnämndens begäran.
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Dnr 2012/62

Yttrande över Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI)
redovisning av regerings uppdrag om en internationell
jämförelse i fråga om militär flygverksamhet och vindkraft
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade 2010-12-16 att uppdra åt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
att i samråd med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Statens energimyndighet och
Transportstyrelsen göra en internationell jämförelse av olika försvarsmakters, särskilt
flygvapnens, verksamhet och vindkraftsutbyggnad i närheten av militära flygplatser.
Jämförelsen skulle omfatta stater med en hög andel etablerad eller planerad vindkraft,
exempelvis Danmark och Tyskland. Även stater med jämförbart klimat och förutsättningar vad gäller militärt flyg skulle ingå, exempelvis Finland och Norge.
FOI:s utredning blev klar 2011-11-30 och Näringsdepartementet har sänt utredningen
på remiss bland annat till Vänersborgs kommun som fått tillfälle att yttra sig över
utredningen senast 2012-03-30.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-03-12 redovisat synpunkter på
utredningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar byggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-01 som sitt
eget att överlämnas till Näringsdepartementet som kommunens yttrande över Totalförsvarets forskningsinstituts redovisning av regeringsuppdrag om en internationell jämförelse i fråga om militär flygverksamhet och vindkraft.
Kommunstyrelsen beklagar att Försvaret inte tidigare framfört sin ståndpunkt rörande
stoppområdets omfattning. Försvarets brist på framförhållning har förorsakat kommunen stora kostnader för bland annat nedlagd tid på utredning och arbete som nu tyvärr
varit förgäves.
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Dnr 2012/62

Vänersborgs kommun ställer sig även frågande till hur Vänersborgs kommun ska kunna
leva upp till de krav som finns på förnyelsebar energi, när Försvarets behov får företräde.
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Dnr 2012/83

Yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning
Ärendebeskrivning
Regeringen har givit Trafikverket i uppdrag att analysera åtgärder för att öka kapacitet
och effektivitet i transportsystemet. Arbetet har fokuserats på åtgärder och inriktningar
som ger utökad kapacitet, bidrar till effektivare användning och ett robustare
transportsystem i sin helhet och främjar effektiva övergångar mellan de olika
trafikslagen.
Fyrstegsprincipen har varit en grundläggande utgångspunkt det vill säga
överväga åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt
åtgärder som effektiviserar användningen av befintlig infrastruktur och fordon
begränsade ombyggnadsåtgärder
nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
Remissmaterialet är omfattande och finns på länken www.trafikverket.se/remisskapacitet
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-02-29 redovisat att kommunens synpunkter kommer att överlämnas till Fyrbodals Kommunalförbund som överlämnar ett samlat yttrande till Västra Götalandsregionen som sammanställer ett yttrande
för hela länet. Detta yttrande överlämnas till regeringen. Av kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande framgår synpunkter vad gäller vägar, sjöfart, järnvägar samt
höjda banavgifter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2012-02-29 att som kommunens yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning överlämnas till Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunstyrelsens arbetsutskott understryker vikten av och förutsätter att hänsyn tas
till utredningar om inre vattenvägar och brohöjder.
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Dnr 2012/83

Protokollsutdrag:

Fyrbodals Kommunalförbund + kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2012-02-29
Kommunstyrelsen informeras genom införande på meddelandelistan

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 67

Sammanträdesdatum

Sida

2012-03-12

20 (27)

Dnr 2012/87

Yttrande över remiss om West Swedens framtida inriktning och
organisation
Ärendebeskrivning
Vid West Swedens årsstämma 2011-05-20 beslutades att ge den nyvalda styrelsen i
uppdrag att utarbeta förslag till inriktning, organisation och nödvändiga stadgeändringar
för den framtida utvecklingen av West Sweden.
Ett förslag har upprättats och överlämnats bland annat till Vänersborgs kommun för
yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-03-05 redovisat yttrande
inom områdena projektverksamheten, Brysselverksamheten, medlemsavgiften och
hållbarhetsperspektivet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-05
som sitt eget att överlämnas till West Seden som yttrande över West Swedens framtida
inriktning och organisation
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Dnr 2012/99

Kallelse till Kommuninvests föreningsstämma 2012
Ärendebeskrivning
Kommuninvest har kallat till föreningsstämma den 18 april 2012 i Stockholm.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) till
ombud för Vänersborgs kommun vid Kommuninvests föreningsstämma 2012. Till
ersättare för Lidell utses kommunstyrelsens förste vice ordförande Marie Dahlin (S).
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Dnr 2012/111

Information om nämndadministrativ handläggning gällande
surfplattor
Ärendebeskrivning
Sedan flera år finns det en ambition hos många kommuner, att minska den pappersförbrukning och eliminera den portokostnad, som förekommer i samband med distribution av möteshandlingar till nämndmöten och kommunfullmäktiges möten.
Under det senaste året har bland andra Bengtsfors kommun, Mölndals stad och
Göteborgs stad arbetat framgångsrikt med digitala möteshandlingar. Den typ av
terminal som används är den så kallade ”surfplattan”. Denna typ av terminal har
fördelar som exempelvis att den är betydligt enklare att använda än konventionella
bärbara PC, den har bättre drifttid och den är helt tyst eftersom den saknar fläkt och
tangentbord.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-03-01 redovisat bland annat
förslag till genomförande och införande samt kostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Katrin Siverby och it-chefen Ove Frid informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____________
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Dnr 2012/94

Kallelse till årsmöte 2012 med Stiftelsen Bergagården
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Bergagården har kallat till årsmöte den 26 mars 2012 på Bergagården
Naturskolans hus.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse kommunfullmäktiges ordförande Anders
Forsström (M) till kommunens representant vid stämman. Till ersättare utses kommunfullmäktiges förstes vice ordförande Annica Larson Lindlöf (S).
_____________

Protokollsutdrag:

Stiftelsen Bergagården
Anders Forsström
Annica Larson Lindlöf
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Dnr 2012/100

Kallelse till årsmöte 2012 med Vänerns Vattenvårdsförbund
Ärendebeskrivning
Vänerns Vattenvårdsförbund har kallat till årsmöte i Säffle 2012-03-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse kommunfullmäktiges ordförande Anders
Forsström (M) till kommunens ombud vid årsmöte för Vänerns Vattenvårdsförbund. Till
ersättare för ombudet utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Annica Larson
Lindlöf (S). Ombudet ges i uppdrag att rösta för att Marie Dahlin (S) väljs in i styrelsen
för Vänerns Vattenvårdsförbund.
_____________

Protokollsutdrag:

Vänerns Vattenvårdsförbund
Anders Forsström
Annica Larson Lindlöf
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Dnr 2011/391

Information om återremitterat ärende om förslag till processplan
och tidsplan avseende revidering av Vision Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 92, att anta mål- och
resursplan 2012-2014. I denna redovisas Vision Vänersborg. Inför budgetprocessen för
mål- och resursplan 2013-2015 föreslogs att Visionen skulle revideras.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-10-12, § 243, bland annat att uppdra
åt kommundirektören att ta fram tidsplan och processplan för översyn och revidering av
Vision Vänersborg. Uppdraget skulle redovisas i kommunstyrelsen 2011-11-02. Av
beslutet framgick också, att av kommunstyrelsen processat förslag av ”Vision
Vänersborg” skulle behandlas i kommunstyrelsen 2012-02-15.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-02, § 264, redovisades tidsplan/processplan för arbete med Vision Vänersborg. Kommunstyrelsen beslutade dock att
återremittera ärendet för ytterligare beredning med beaktande av att en medborgardialog
skulle genomföras samt att kommunstyrelsen i sin helhet skulle utgöra arbetsgrupp.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till processplan och
tidsplan för Vision Vänersborg.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och antar föreslagen process och tidsplanen för
Vision Vänersborg
_____________
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Dnr 2012/123

Kallelse till ägarsamråd med ägarna till Stiftelsen för Dalslands
kanals framtida bestånd
Ärendebeskrivning
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har kallat till ägarsamråd den 2 april
2012 i Åmål.
Av ägardirektiv för stiftelsen framgår att Kanalbolaget årligen hos stiftarna ska äska
anslag för kommande års verksamhet. Av stadgarna framgår också att innan formellt
beslut om uttaxering fattas, ska samråd ske med stiftarna.
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har i inlämnade handlingar föreslagit en
uppräkning mot föregående år med 3 %. Det skulle för Vänersborgs kommuns del bli
5 430 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom en uppräkning med 3 % mot
föregående år vilket för Vänersborgs kommuns del är 5 430 kronor.
_____________

Protokollsutdrag:
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
Barn- och ungdomsnämnden
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Dnr 2012/57

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Vänersborg, HSO,
med ansökan om bidrag
Ärendebeskrivning
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Vänersborg har i skrivelse 2012-01-26
lämnat en redovisning av föreningens kostnader och intäkter samt hos Vänersborgs
kommun ansökt om ett årligt bidrag om 150 000 kronor.
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (S) har i skrivelse 2012-03-12 redovisat
att kommunstyrelsen saknar möjlighet att betala ut årliga bidrag på sätt föreningen
ansökt om. Av skrivelsen framgår att frågor avseende stöd till föreningar inom det
sociala området hanteras av socialnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom sin ordförandes skrivelse
2012-03-12 varmed konstateras att kommunstyrelsen inte kan lämna sökt årligt bidrag
om 150 000 kronor till handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Vänersborg.
_____________

Protokollsutdrag:

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Vänersborg
Socialnämnden
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